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1. INA é amicus curiae na defesa do indigenismo constitucional
2. Governo Federal anuncia Reforma sem dialogar
3. Café com Rapé: Live sobre a Reforma Administrativa 
4. Assembleia Geral da INA
 . Novo plano de ação
 . Prestação de contas dos últimos 12 meses
5. Nota de pesar pelo falecimento do indigenista Rieli Franciscato
6. GT Princípios
7. Ativismo digital:
 . Oficina de Comunicação 
 . Oficina de Segurança Digital
 . Manual de Ativismo Digital
8. Monitoramento da Política Indigenista:
 . Oficina INESC
 . Conversa com colaboradores
 . Live “Ataques aos direitos indígenas e desestruturação das 
políticas indigenistas”, do Instituto Diplomacia para Democracia
9. INA assina carta com 162 entidades para que ONU tome 
providências sobre ação da Abin na COP
10. Fale Conosco

1. INA É AMICUS CURIAE NA DEFESA DO 
INDIGENISMO CONSTITUCIONAL
32 anos após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 (05/10/1988), a INA protocola 
razões de mérito como amicus curiae no Re-
curso Extraordinário n. 1.017.365, para reafir-
mar o estatuto do indigenismo constitucional, 
demonstrando os seus aspectos conceituais, 
técnicos e jurídicos [...]

2. GOVERNO FEDERAL ANUNCIA 
REFORMA SEM DIALOGAR
As entidades de representação de servidores 
públicos federais abaixo assinadas expres-
sam preocupação com o estabelecimento de 
um processo de reforma da Constituição para 
o tema da Administração Pública [...]

3. CAFÉ COM RAPÉ: LIVE SOBRE  A 
REFORMA ADMINISTRATIVA
Foi no dia 28 de setembro e foi imperdível. 
Você assistiu? Veja ou reveja aqui

Clique nas matérias
e leia na íntegra

https://indigenistasassociados.org.br/2020/10/19/32-anos-apos-a-promulgacao-da-constituicao-de-1988-a-ina-defende-a-integridade-do-indigenismo-constitucional-em-julgamento-no-stf/
https://indigenistasassociados.org.br/2020/09/04/governo-federal-anuncia-reforma-sem-dialogar/
https://www.facebook.com/indigenistasassociados/videos/810513733017834
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4. ASSEMBLEIA GERAL DA INA
No dia 22 de agosto a INA realizou a sua Assembleia, que contou com a participa-
ção de 50 pessoas. Foi construído o plano de 2020-2021 em três eixos principais: 
organização e funcionamento da INA, direitos dos servidores e indigenismo de 
Estado. O documento está sendo lapidado com apoio de um assessor contra-
tado. Está prevista a divulgação da versão final no mês de novembro. Ainda, o 
Conselho Fiscal aprovou a prestação de contas de 2019-2020 com pequenas res-
salvas e reconheceu os esforços da atual gestão na melhoria dos processos de 
controle das despesas.

6. GT PRINCÍPIOS
O mês de novembro começou com gás total! O Grupo de Trabalho de construção 
da Carta de Princípios, Código de Ética e Regimento Interno da INA reuniu-se 
no sábado (07), para estabelecer o Plano de Trabalho. A proposta é concluir as 
atividades ainda no primeiro trimestre de 2021. Qualquer pessoa associada que 
deseje acompanhar e contribuir é bem-vinda e pode participar das reuniões, 
previstas para ocorrer quinzenalmente. Para mais informações, basta entrar 
em contato com a secretaria ou ainda com o ZAPINA.

5. NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO IN-
DIGENISTA RIELI FRANCISCATO
Um dos nossos se foi. Rieli Franciscato era um dos 
bons. Não apenas um grande servidor da Funai, mas 
um homem que fazia a diferença. Ele se foi fazendo 
aquilo que mais acreditava: protegendo os povos in-
dígenas, tarefa a que dedicou toda sua vida de ma-
neira incansável e brilhante [...]

Clique na matéria e leia na íntegra

https://indigenistasassociados.org.br/2020/09/10/nota-de-pesar-pelo-falecimento-do-indigenista-rieli-franciscato
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7. ATIVISMO DIGITAL:

. Oficina de Comunicação 
Em isolamento social por causa da pandemia, o que podemos fazer? Muita coisa! A 
INA tem pensado muito e atuado para transformar a inevitável digitalização deste mo-
mento em reflexão e mobilização. 
Fizemos a nossa Oficina de Comunicação, na qual respondemos à pergunta: Quem é a 
INA, para você? 
As respostas estão ajudando a definir essa persona que é a INA, e direcionar com maior 
sucesso a nossa comunicação. Também, estamos participando de cursos de formação em 
ativismo digital e entendendo, cada vez mais, essa ferramenta tão incrível quanto perigosa. 

. Oficina de Segurança Digital
Estamos usando e distribuindo o guia “Segu-
rança Digital: conceitos e ferramentas bási-
cas”, um produto do projeto Derechos Digita-
les. Texto de apoio para as oficinas do projeto 
de Segurança da Informação da INA, o produ-
to elaborado pela Conexo é resultado de par-
ceria da INA com a ASCEMA e a ASIBAMA e 
contou com o apoio de Derecho Digitales, In-
tervozes e Escola de Ativismo.
>> Baixe gratuitamente aqui.

. Manual de Ativismo Digital
O “Manual Indigenista de Mobilização Digital” 
faz reflexões e traz orientações sobre como 
podemos desenvolver coletivamente nosso 
engajamento nas redes sociais de forma cada 
vez mais segura, consciente e efetiva. Apresen-
tado na Oficina de Comunicação, no dia 24/10, 
agora está à disposição de todes nós! E lem-
bre-se: o GT de Comunicação está aberto para 
receber contribuições referentes a esse mate-
rial ou a outras de nossas frentes de trabalho.

https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2020/08/seguranca-digital-conceitos-e-ferramentas-basicas-maio-2020.pdf
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8. MONITORAMENTO DA POLÍTICA INDIGENISTA:

. Oficina INESC

. Conversa com colaboradores 
A Coordenação de Política Indigenista segue em busca de sistematizar as infor-
mações e de parceiros para a tarefa, juntamente com INESC. A conversa inicia-
da no dia 22/9 será complementada no dia 16/11, com as pesquisas de associados 
colaboradores da INA.
. Live
“Ataques aos direitos indígenas e desestruturação das políticas indigenistas”, do 
Instituto Diplomacia para Democracia
Parte do Ciclo de Debates “Povos indígenas, resistindo sob o bolsonarismo”, con-
tou com a participação de Fernando de Luiz Brito Vianna, membro da diretoria 
da INA. Se não assistiu, aproveite e assista (ou reveja).

9. INA ASSINA CARTA COM 162 ENTIDADES PARA QUE ONU TOME 
PROVIDÊNCIAS SOBRE AÇÃO DA ABIN NA COP
Em carta enviada à Organização das Nações Unidas, entidades da sociedade 
civil e parlamentares dizem que a operação na COP 25 é “uma quebra séria de 
confiança e um precedente terrível para outras partes agirem contra a socieda-
de civil” e pedem providências do Secretariado de Mudanças Climáticas para 
coibir o monitoramento realizado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) 
na última conferência em Madri, na Espanha; operação com quatro agentes 
ocultos ocorreu em dezembro de 2019.

10. FALE CONOSCO
A INA quer saber a sua opinião! Converse com a gente sobre o que quiser e, se 
possível, responda a pergunta: “Quem é a INA, para você?”

https://comissaoarns.org/blog/2020-11-03-organiza%C3%A7%C3%B5es-e-parlamentares-registram-indigna%C3%A7%C3%A3o-por-espionagem-na-cop-25/
https://indigenistasassociados.org.br/fale-conosco
https://youtu.be/9QvoK0WWNho
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